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Hos senare författare, som Gombrowicz och 
Beckett, visar Olsson hur familjestrukturen fort-
sätter att verka men på andra sätt. Här kan man säga 
att den mer eller mindre våldsamma subjektstillbli-
velsen i de tidigare texterna bytts ut mot familjens 
sammanbrott och det krampaktiga våld som utövas 
över subjekt när en maktstruktur på så vis håller på 
att förlora sitt fotfäste. Signifikativt nog finns famil-
jen knappt alls med i de avslutande kapitlen där Ols-
son bland annat analyserar texter av Pinter och Du-
ras. Här handlar det snarare om typiska situationer 
av talat våld, där det mest tydliga exemplet utgörs av 
Handkes drama om Kaspar Hauser från 1967, vilket 
också tillägnas den längsta analysen.

Orden som befriar finns egentligen inte i Ols-
sons studie även om en viss möjlighet till mot-
stånd mot den språkliga våldsapparaten kan anas. 
När våldet på så vis görs lika allestädes närvarande 
som språket självt tenderar det likväl att bli banalt 
eller ensidigt. Vad har subjektsprocessen i Mans-
field Park egentligen gemensamt med det våld som 
kommer till uttryck i Duras förtätade förhörsscen 
från de postumt utgivna krigsanteckningarna ur 
Cahiers de la guerre et autres textes 1943–1949? Den 
analysen är också mycket kort, knappt två sidor och 
ter sig förutsägbar – en förhörsscen är ju som Ols-
son själv påpekar på ett självklart vis en våldsscen. 
Och det argument han behöver från denna korta 
text – att offret avhumaniseras – finns det ett otal 
exempel på. Om man vill undersöka tystnaden som 
ett motstånd mot en språklig våldsapparat (eller 
en våldsam språkapparat) finns det många andra 
tänkbara texter hos Duras. Tystnaden är för övrigt 
denna författares absoluta favoritfigur.

Analysen av litteraturens språkliga våld skulle 
även ha kunnat nyanseras med den politiska litte-
raturens anspråk, bortom socialrealistiska prakti-
ker och propaganda, som förvisso illustrerar hur en 
diskursiv maktapparat tar litteraturen i besittning. 
Jag tänker på den symboliska verksamhetens möj-
lighet till subversiva praktiker, som även om orden 
inte befriar, visar att diskursens ordning är instabil, 
att den kan störas, skrivas om och förändras. Litte-
ratur är inte bara talat våld, våld är inte bara något 
negativt. Litteraturen vittnar också om kampen att 
hitta orden som kan göra skillnad. Om den driv-
kraften inte lyfts fram blir nog litteraturen just den 
tystnad och död som Olsson riskerar att göra den 
till i denna studie.

Carin Franzén

Anna Williams, Från verklighetens stränder. Agnes 
von Krusenstjernas liv och diktning. Albert Bonniers 
Förlag. Stockholm 2013.

Biografigenrens popularitet förefaller vara under 
ständig tillväxt. Både internationellt och i Sverige 
överskuggar litteraturvetenskapliga studier med 
den klassiska ”life and letters”-inriktningen numera 
ofta intresset för mer teoretiskt drivna textanalyser. 
Så pass iögonenfallande är denna tyngdpunktsför-
skjutning att det finns skäl att erinra sig den varning 
redan Virginia Woolf på sin tid formulerade angå-
ende biografins fallgropar i essän ”The Art of Bio-
graphy”: ”of the multitude of lives that are written, 
how few survive!” (1942). Då var genren ännu ung, 
öppen för omvandling. I flera av sina verk, med Or-
lando (1928) som det mest kända exemplet, bidrog 
Woolf själv till att luckra upp den oskrivna men un-
derförstått skarpt dragna gränsen mellan biogra-
fins faktatyngd och romanens fria fiktionsarbete.

Att förena det bästa ur de olika traditionslin-
jerna är fortfarande en stor utmaning. Hur balan-
sera livet mot litteraturen, hur kalibrera den egna 
stilen mot författarens diktion? Var slutar fiktionen 
och var börjar forskarens tolkning? Anna Willi-
ams tar frågorna på största allvar, och gör det med 
den äran, i sin stora biografi om Agnes von Kru-
senstjerna som fått huvudtiteln Från verklighetens 
stränder (2013). I titeln vilar en metaforisk ledtråd 
till den balanspunkt som perspektivvalet vilar på. 
Något är bärgat från verkligheten, men från en ut-
post, en gränszon där fast mark upphör och över-
går till ett mer oöverskådligt och svårbemästrat hav. 
Det bestående värdet kan, som Williams under-
stryker i slutorden, istället fastställas till ”den litte-
rära förvandlingskonsten som håller berättelserna 
vid liv” (484).

Reflexionen ger en antydan om orsaksord-
ningen i Williams egen metod. Författarinnans liv 
vecklas ömsom ut i glimtar, ömsom i längre nedslag 
i de litterärt sett mest produktiva perioderna. Men 
omedelbart ska sägas att den riktiga nerven i fram-
ställningen, där Williams kapacitet som lyhörd och 
feministiskt skolad läsare kommer mest till sin rätt, 
återfinns i de fördjupande, analyserande avsnitten 
om Krusenstjernas romaner.

Utmaningen är emellertid inte bara en. Nöd-
vändigheten att ta spjärn mot en diger samling 
av föregående forskning är en annan. Här finns 
både biografier och andra Krusenstjerna-studier, 
listan av forskare är lång: Stig Ahlgren, Olof La-
gercrantz, Birgitta Svanberg, Merete Mazzarella, 
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Anders Öhman, Rita Paqvalén, Liv Saga Bergdahl, 
Jenny Björklund – för att bara nämna några. Bland 
alla dessa läsningar kan det vara svårt att finna nya 
och egna färdvägar. Williams kloka val är att med 
lika diskret som säkert handlag införliva de tidiga 
föregångarnas röster med den nyare feministiska 
Krusenstjerna-forskningen. Därigenom visar hon 
hur synfältet de facto har vidgats – ja, rentav att den 
senare forskningen har skapat förutsättningar för 
att Krusenstjerna äntligen kan börja läsas och för-
stås i sin fulla komplexitet och kapacitet som mo-
dern, om än inte regelrätt modernistisk, förnyare av 
romankonsten. Häri finns egentligen all den moti-
vation som behövs för att på nytt, och för en ny tids 
läsare, presentera författarskapet i biografins form.

Man anar att Williams fick vittring på spåret och 
inspiration till den egna ingången till Krusens-
tjernas arkiv redan i sin kanonkritiska undersök-
ning Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon 
i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet 
(1997). Där utforskade hon grundligt den syste-
matiska marginaliseringen av kvinnliga författare i 
den konventionella historieskrivningen – och den 
krympningseffekt det i sin tur alstrat i synen på 
deras verk. Agnes von Krusenstjerna är bara ett av 
många exempel. I Från verklighetens stränder har 
Williams så att säga dragit de fulla strategiska, teo-
retiska och metodiska slutsatserna av sina upptäck-
ter. Så vill i alla fall jag avläsa hennes val att integrera 
en feministisk läsart i bokens alla delar, istället för 
att separera den i en särskild eller särbetecknad av-
delning. Det är i sig en imponerande balansövning.

Williams konsekventa användning av ett sådant 
införlivande snararare än införstått perspektiv lå-
ter läsaren dela den förundran som inställer sig in-
för detta rika och märkvärdigt voluminösa förfat-
tarskap, utan att ställa krav på förkunskaper. Tony-
böckerna, de sju romanerna i sviten om Fröknarna 
von Pahlen, kvartetten böcker i den ofullbordade 
Fattigadel – och därtill ett pärlband av novellsam-
lingar, någon enstaka diktsamling. Med sitt litte-
rära påbrå, som på mödernet kunde räknas både 
från Erik Gustaf Geijer och Hugo Hamilton, var 
Krusenstjerna tidigt hemmastadd i de litterära och 
intellektuella kretsar som skulle bli tongivande un-
der mellankrigstiden.

Samma påbrå lade dock en blytyngd i den andra 
vågskålen, med en släktkatalog av psykisk sjukdom 
och instabilitet. Agnes von Krusenstjerna ungdom 
och egentligen hela vuxenliv kom att skuggas djupt 
av återkommande nödtvungna vistelser på olika 

mentalsjukhus, i Sverige och utomlands. Frågan 
som inställer sig osökt, i beaktande av Krusenstjer-
nas imponerande produktivitet, är hur hon orkade, 
var hon återfann styrkan och viljan att skriva, på 
nytt och igen – efter varje sjukdomsskov?

Anna Williams följer författarinnans liv i krono-
logisk ordning, via en suggestivt skisserad barn-
domsberättelse och över ungdomsåren, in i det 
stormiga men kreativt givande äktenskapet med 
David Sprengel – och med det hur maskorna i fa-
miljens skyddande nätverk tänjdes till bristnings-
gränsen och småningom brast. Hon backar inte för 
de etiska knutar som inställer sig i närområdet till 
Krusenstjernas och Sprengels litterära kompanjon-
skap, utan försöker tvärtom varsamt lirka och lösa 
upp dem med stöd i delvis nya ledtrådar ur arkiv-
materialet, dock utan att tvärsäkert avgöra gamla 
tvistefrågor om graden och arten av Sprengels in-
flytande.

Till de spår som följer och omsluter Krusen-
stjernas levnadslopp och berättelsernas och roman-
gestalternas utveckling lägger även Williams i slut-
kapitlet fram nya möjliga läsvägar, som hon menar 
kan följas i de influenser och litterära känsloband 
som kan anas hos senare generationer av författare 
som Kerstin Thorvall, Birgitta Stenberg och Ca-
rina Rydberg. Det är ett utmärkt uppslag till för-
djupade studier, som man kan önska att Anna Wil-
liams småningom vill ta sig an.

Förutom det solida bidrag som Anna Williams 
med Från verklighetens stränder lägger till Kru-
senstjerna-forskningen vill jag gärna avslutnings-
vis framhålla dess innovativa dimension, som inte 
bara kan följas i inflätningen av ett feministiskt 
kunskapsprojekt utan också mycket konkret och 
sinnligt i dess stilistiska utformning. Williams skri-
ver en ovanligt njutbar prosa, som inte drar sig för 
att i dramatiska passager införliva en litterär ex-
pressivitet som ger en rytm och närvaro åt texten, 
som vibrerar i samklang med Krusenstjerna. Och 
möjligen rymmer även stilvalet en försiktig blink-
ning åt Virginia Woolf, som i sin essä om biogra-
fin landade i en uppmaning till biografiförfattaren 
att våga se sin genre inte enbart som en faktabok 
eller enbart som ett litterärt verk, utan något ”be-
twixt and between”.

Annelie Bränström Öhman




